Gartnerfondens belöning 2015
Gartnerfondens har beslutat att dela ut 2015 års belöning till Lena Israelsson.
Lena är journalist och författare till en lång rad trädgårdsböcker och en av våra mest
uppskattade trädgårdsprofiler. Särskilt stort är Lenas intresse att sprida kunskap om de ätliga
växterna i trädgården. I sin aktuella bok Odla året om, berättar Lena hur hon har förlängt sin
odlingssäsong från fem månader till tolv månader. På våren skördar hon skira gröna blad,
frossar i solmogna tomater på sommaren, skördar kål och rotfrukter på hösten för att under
vintern flytta inomhus med mikroblad och kryddörter.
Lena förespråkar också att odla på en upphöjd bädd på liten yta, eller i en pallkrage. På liten
yta med rikligt med porös, välgödslad jord kan du odla tätt. Att du odlar tätt lämnar ingen
plats för ogräs, och ytan du behöver vattna är liten, så arbetsinsatsen blir minimal. Lenas
favorit som hon ska odla i sommar: Svartkål, som inte bara är vacker, den har också en god,
nötig smak.
Cityodling och Grönsaksodling är två av hennes tidigare böcker som blivit mycket populära.
2009 fick Lena ta emot Allt om Trädgårds stora pris.
Lena Israelsson får Gartnerfondens belöning med motiveringen:
Lena har mycket stor kunskap om trädgårdsodling och genom en mängd trädgårdsböcker
och otaliga artiklar har hon förmedlat sina bästa odlingsråd. Nyfikenhet är en av Lenas
egenskaper som driver henne att hitta nya infallsvinklar. Envishet är en annan som gör att
hon prövar sig fram till de mest lyckosamma odlingarna. Lena belönas för att hon med sin
stora kunskap och inspiration i kombination gör oss klokare och ökar vår lust att själva
stoppa fingrarna i myllan. Belöningen är 10.000 kronor och delas ut i samband med
trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan, den 21 april 2016 klockan
13:55.

För ytterligare information eller bilder kontakta:
Jörgen Orback, ordf Gartnerfonden, jorgen.orback@tengbom.se
Tel: 08-412 53 90
www.gartnersällskapet.se
Gartnerfonden instiftades 1897 som trädgårdsmännens allmänna understödskassa för
människor i nöd. Flera donationer utgör grunden i fonden. Dessbättre minskade så
småningom behovet av understöd och vid representantmötet 1979 ändrades stadgarna och
medger nu utdelandet av en belöning " till förtjänt trädgårdsman eller -kvinna".

